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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar tibdil tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE sabiex il-proċeduri interni jiġu adattati għal 
każijiet ta' simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità
(2005/2238(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għall-emendar tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu (B6-
0582/2005),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni bit-
titolu: "L-implimentazzjoni tal-Programm ta' Liżbona tal-Komunità : Strateġija għas-
simplifikazzjoni tal-kuntest regolatorju (COM (2005) 0535)", 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ġunju 2006 
speċjalment Punt 41,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-16 ta' Mejju dwar strateġija għas-simplifikazzjoni 
tal-kuntest regolatorju1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-16 ta' Mejju 2006 dwar ir-riżultat ta' l-istudju tal-
proposti leġiżlattivi mressqa quddiem il-leġiżlatur2, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni bit-
titolu:" Studju strateġiku tal-Programm 'Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea" 
(COM(2006)0689), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2006),

A. Billi l-Parlament hu involut fir-riżoluzzjoni msemmija tas-16 ta' Mejju 2006 dwar l-
istrateġija ta' simplifikazzjoni tal-kuntest regolatorju (punt 21)  "sabiex jirrifletti fuq it-
titjib tal-proċeduri tiegħu u tat-tekniċi leġiżlattivi interni tiegħu sabiex jitħaffef il-
proċess ta' 'simplifikazzjoni' filwaqt li jkunu rrispettati l-proċeduri msemmija fil-liġi 
primarja, fil-kuntest tat-tratta KE",

B. Billi t-tekniċi ta' kodifikazzjoni u ta' tiswir mill-ġdid huma fost l-istrumenti l-iktar 
importanti għas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, li hija parti mill-qafas 

  
1 Testi adottati f'din id-data, P6_TA(2006) 0205.
2 Testi adottati f'din id-data, P6_TA(2006) 0206.
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ta' l-istrateġija l-ġdida ta' Liżbona għal benefiċċju tat-tkabbir u x-xogħol fl-Ewropa,

C. Billi r-regolament jinkludi dispożizzjoni għall-kodifikazzjoni li għandha tiġi riveduta, 
iżda li ma tinkludi l-ebda dispożizzjoni għal tiswir mill-ġdid,

D. Billi l-Parlament jixtieq, permezz ta' eżaminazzjoni mill-ġdid u kjarifikazzjoni tal-
proċeduri tiegħu, jikkontribwixxi serjament għall-isforzi ta' simplifikazzjoni u 
jinkoraġġixxi l-Kummissjoni tagħmel proposti minn qabel f'dan il-kuntest,

E. Billi hemm ix-xewqa li l-Kunsill jassumi inizjattiva simili,

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif ġej;

2. Ifakkar li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sesjoni plenarja li jmiss;

3. Jitlob lill-President tiegħu jwassal id-deċiżjoni preżenti lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
sabiex dawn ikunu infurmati.

Test fis-seħħ Emendi

Emenda 1
Artikolu 

1. Meta proposta tal-Kummissjoni għall-
kodifikazzjoni uffiċċjali ta' leġislazzjoni 
tal-Komunita` tiġi ppreżentata lill-
Parlament, din għandha titressaq quddiem 
il-kumitat responsabbli għall-affarijiet 
legali Kemm-il darba jiġi aċċertat li l-
proposta ma tinvolvix bdil fil-mertu ta' 
leġislazzjoni eżistenti tal-Komunita`, il-
proċedura mniżżla fl-Artikolu 43 għandha 
tiġi segwita

1. 1. Meta proposta tal-Kummissjoni għall-
kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-
Komunita` tiġi ppreżentata lill-Parlament, 
din għandha titressaq quddiem il-Kumitat 
responsabbli għall-Affarijiet Legali Dan il-
Kumitati jistudja l-proposta sabiex 
jaċċerta ruħu li din hija sempliċiment 
kodifikazzjoni mingħajr bidla tal-
leġiżlazzjoni. Dan l-istudju jsir fuq bażi ta' 
l-opinjoni mogħtija mill-grupp 
konsultattiv kompost mis-servizzi legali 
tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni, skond l-Artikolu 4 tal-
ftehima interistituzzjonali ta' l-20 ta' 
Diċembru 1994 relatata mal-metodu ta' 
ħidma mgħaġġel għal kodifikazzjoni 
uffiċjali tat-testi leġiżlattivi1. 

2. Iċ-chairman tal-kumitat responsabbli 
mil-leġiżlazzjoni jew ir-rapporteur maħtur 

2. Il-Kumitat responsabbli għall-Affarijiet 
Legali jista' jitlob lill-kumitat 

  
1 ĠU C 102 ta' l-4.4 1996, p. 2.
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minn dak il-Kumitat jista' jipparteċipa fl-
eżami jew l-elaborazzjoni tal-proposta 
għall-kodifikazzjoni. Jekk ikun meħtieġ, 
il-kumitat responsabbli mil-leġiżlazzjoni 
jista' jagħti l-opinjoni tiegħu minn qabel.

responsabbli sabiex jipproċedi bl-eżami 
maħsub sabiex jagħti opinjoni dwar l-
opportunità għal kodifikazzjoni.

3. Minkejja d-disposizzjonijiet ta' l-
Artikolu 43(3), il-proċedura simplifikata 
ma tistax tiġi applikata għal proposta għal 
kodifikazzjoni uffiċjali meta din il-
proċedura tkun opposta minn 
maġġoranza tal-membri tal-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet legali jew tal-
kumitat responsabbli mil-leġiżlazzjoni.

3. Jekk il-Kumitat responsabbli għall-
Affarijiet Legali jqis li l-proposta ma 
tinkludix bidliet sostanzajali tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità, hija tressaq 
lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu 
permezz ta' vot wieħed, l-emendi għat-test 
tal-proposta sabiex din tiġi aċċettata.

4. Jekk il-Kumitat responsabbli għall-
Affarijiet Legali jqis li l-kodifikazzjoni 
proposta tikkorrispondi tajjeb mal-
kundizzjoni stabbilita f'paragrafu 3, iżda 
fuq parir tal-Kumitat responsabbli, tasal 
għall-konklużjoni li l-kodifikazzjoni 
mhijiex xierqa speċjalment minħabba 
tibdiliet ġodda li saru sadanittant lil-
leġiżlazzjoni kkonċernata, hija titlob lill-
President sabiex jistieden lill-
Kummissjoni tagħmel dikjarazzjoni, fi 
żmien stabbilit minnu dwar il-
possibilitajiet li tkun emendata l-proposta 
tagħha. Meta l-Kummissjoni tinforma li 
hi ma għandhiex intenzjoni li temenda l-
proposta tagħha jew meta ma tagħti l-
ebda opinjoni fiż-żmien stabbilit, il-
Kumitat responsabbli għall-Affarijiet 
Legali jista' jirrifjuta l-proposta.
5. Jekk il-Kumitat responsabbli għall-
Affarijiet Legali jqis li l-proposta tinkludi 
bidliet sostanzjali tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità, hu jista' jipproponi r-rifjut tal-
proposta.

Ġustifikazzjoni

Permezz tar-reviżjoni proposta mill-Artikolu tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-kodifikazzjoni, 
il-Parlament jirrazjonalizza l-proċeduri tiegħu u jagħmilhom konformi ma' l-impenji li ħa vis-
a-vis il-Kummissjoni u il-Kunsill rigward dan il-qasam, jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
tippreżenta minn qabel il-proposti għal kodifikazzjoni kif ukoll sabiex tikkontribwixxi għall-
isforzi tas-simplifikazzjoni tal-liġi Komunitarja.
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Il-verżjoni attwali ta' l-Artikolu jinkludu diversi nuqqasijiet.

L-ewwel paragrafu imur lura għall-proċedura ssimplifikata ta' l-Artikolu 43 fit-totalità 
tiegħu. It-tieni paragrafu ta' dan ta' l-aħħar, jipprevedi bħala "soluzzjoni alternattiva" li l-
President tal-kumitat jew ir-'rapporteur' "jifformulaw numru ta' emendi li jirriflettu d-
diskussjonijiet tal-kumitat" L-Artikolu 43 barra minn hekk, jirreferi wkoll fl-aħħar ta' l-ewwel 
żewġ paragrafi tiegħu għall-Artikolu 131 paragrafu 1, it-tieni subparagrafu, li jipprovdi fil-
qafas tal-"proċedura fil-plenarja mingħajr emenda u mingħajr diskussjoni" għall-possibbiltà 
li jkun awtorizzat it-tressiq ta' emendi fil-plenarja 

Possibilità bħal din tmur kontra l-idea ta' kodifikazzjoni u mhijiex kompatibbli mal-ftehima 
interistituzzjonali eżistenti f'dan il-qasam1 speċjalment il-punti 6 u 8 tiegħu u għalhekk wieħed 
jista' jikkonkludi li l-Parlament u l-Kunsill kellhom ir-rieda li jimpenjaw ruħhom li ma 
jagħmlux tibdiliet sostanzjali għal proposta ta' kodifikazzjoni. 

Il-Parlament jista' bis-saħħa ta' l-awtorità tiegħu fuq l-organizzazzjoni interna jillimita ruħu 
billi jimpenja ruħu li ma jressaqx emendi fil-każ li proposta għal kodifikazzjoni ma timplikax 
tibdil sostanzjali, mingħajr ma jabbanduna l-eżerċitu "tal-poteri li ingħatawlu mit-Trattat 
preżenti "fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva "normali". 

Paragrafu 3 tal-verżjoni riveduta jesprimi minn issa 'l quddiem dan il-prinċipju b'mod li 
jeskludi dak kollu li jinftiehem ħażin.

Fl-aħħar, fil-każ fejn il-Kumitat responsabbli għall-Affarijiet Ġuridiċi jasal għal konklużjoni 
li l-proposta għal kodifikazzjoni tal-Kummissjoni twassal għal bidliet sostanzjali tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità, is-soluzzjoni l-aktar koerenti, fil-qafas ta' strateġija ta' 
simplifikazzjoni, hija sempliċiment ir-rifjut tat-test.

Filfatt, jekk il-Kummissjoni ma rrispettatx fil-proposta tagħha ir-Regoli ta' kodifikazzjoni, 
huwa raġjonevoli li l-proposta terġa tintbagħat lura lilha, u li hija tintalab terġa' tara l-kopja 
tagħha (jiġifieri kemm sabiex tipproponi test korrett għal kodifikazzjoni u kemm sabiex 
tipproponi minflok li t-test jissawwar mill-ġdid jekk tibdiliet sostanzjali huma indispensabbli).

Emenda 2
Artikolu 80 a (ġdid) 

Artikolu 80 a
Tiswir mill-ġdid

1. Meta proposta tal-Kummissjoni li 
tadotta att legali li jikkonsisti f'test wieħed 
li jinkludi bidliet sostanzjali għal att jew 
atti legali eżistenti u li fl-istess waqt ma 
tbiddilx id-dispożizzjonjiet ta' dan jew 
dawn ta' l-aħħar  (proposta ta' tiswir mill-
ġdid) tkun imressqa lill-Parlament, din il-
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proposta tintbagħat lura lill-Kumitat 
responsabbli għall-Affarijiet Legali. Dan 
il-Kumitat jeżamina l-proposta sabiex 
jivverifika li l-kodifikazzjoni ma twassal 
għal ebda tibdil tal-leġiżlazzjoni minbarra 
dawk li ġew identifikati bħala tali. Dan l-
istudju jsir fuq bażi ta' l-opinjoni 
mogħtija mill-grupp konsultattiv kompost 
mis-servizzi legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, 
skond l-Artikolu 9 tal-ftehima 
interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 
2001 għal rikors teknikament aktar 
strutturat li jsawwar mill-ġdid l-atti 
leġiżlattivi1.

2. Jekk il-Kumitat responsabbli għall-
Affarijiet Legali jikkonkludi li l-proposta 
ma twassal għall-ebda bidla tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità barra minn 
dawk identifikati bħala tali il-Kumitat 
għandu jgħarraf lill-President, u l-
proposta, bi qbil ma' l-Artikolu 40, 
għandha tintbagħat lura lill-kumitat 
responsabbli sabiex tiġi eżaminata skond 
il-proċedura normali.
F'dan il-każ, u skond il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 150 u 151, l-emendi 
għall-proposta għandhom ikunu 
ammissibbli biss jekk jikkonċernaw dawk 
il-partijiet tal-proposta li jkun fihom 
bidliet sostanzjali. Emendi għad-
dispożizzjonijiet intenzjonati li jibqgħu 
mingħajr bidliet għalhekk ikunu 
inammissibbli.

3. Emendi bħal dawn jistgħu 
madanakollu jkunu aċċettati fuq il-mertu 
ta' kull każ, mill-president tal-Kumitat 
responsabbli jew fejn ikun il-każ, mill-
President tas-sessjoni plenarja jekk 
jikkunsidra li r-raġunijiet ta' koerenza 
interna tat-test jew ir-rabta bejn l-emendi 
tal-Parlament u t-tibdiliet tal-leġiżlazzjoni 
li jirriżultaw mill-proposti u mid-
dispożizzjonijiet li ma nbidlux jesiġu dan.

    
1 ĠU C 77 tat-28 3.2002, p.1. 
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4. Jekk il-Kumitat responsabbli għall-
Affarijiet Legali jikkonkludi li l-proposta 
tinkludi bidliet sostanzjali għal-
leġiżlazzjoni minbarra dawk stabbiliti 
bħala tali, huwa jista' jipproponi li l-
proposta tiġi rrifjutata 

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ġdida hija mfassla fuq il-mudell ta' l-Artikolu 80 dwar il-kodifikazzjoni. 
L-eżami tal-proposta dwar tiswir mill-ġdid reġa' beda bejn il-Kumitat responsabbli għall-
Affarijiet Legali u l-kumitat responsabbli dwar il-linja li taqsam it-test bejn "kodifikazzjoni u 
novità". Din id-distinzjoni hija viżibbli fil-proposta tal-Kummissjoni, billi l-partijiet li nbiddlu 
saru griżi u l-partijiet li ma nbiddlux baqgħu bojod.
Il-Kumitat responsabbli għall-Affarijiet Legali l-ewwel jeżamina t-test sabiex jivverifika jekk 
il-Kummissjoni ippreżentatx b'mod formali iż-żewġ partijiet b'mod ċar u konformi biżżejjed 
mal-kriterji stabbiliti fil-ftehima interistituzzjonali u jekk id-dispożizzjonijiet identifikati bħala 
li ma jinbidlux mill-Kummissjoni effettivament ma jinkludux tibdiliet. 

Wara, il-kumitat responsabbli jintervjeni sabiex jeżamina mill-perspettiva tal-kontenut tal-
partijiet tat-test li jiffurmaw is-suġġett tat-tibdiliet, jiġifieri id-dispożizzjonijiet totalment 
ġodda, id-dispożizzjonijiet eżistenti li nbiddlu u d-dispożizzjonijiet imħassra.

L-intervent suċċessiv taż-żewġ kumitati huwa mistenni li jevita kull riskju ta' konfużjoni jew 
koinċidenza (overlap) bejn iż-żewġ funzjonijiet. 
Għalhekk, titjib eventwali fil-preżentazzjoni tal-proposta magħmula waqt l-ewwel fażi jista' 
barra minn hekk ikun ikkunsidrat fit-tieni fażi.

L-esperjenza madanakollu wriet li d-delimitazzjoni bejn il-parti ta' kodifikazzjoni u l-parti l-
ġdida ta' proposta għal tiswir mill-ġdid tista' ħafna drabi toħloq problemi prattiċi għal ħidma 
tal-Kumitati u tagħti lok għal diskussjonijiet dwar l-aċċettazzjoni ta' emenda bħal din. Minn 
hawn toħroġ l-idea dwar il-bżonn li jinfetaħ f'ċertu każi l-eżami tad-dispożizzjonijiet li ma 
nbiddlux. F'riżoluzzjoni riċenti dwar is-simplifikazzjoni tal-liġi tal-Komunità1, il-Parlament 
wera l-idea li ġejja:

"Il-Parlament [...] jifhem madanakollu li jekk irid jiżgura li t-tiswir mill-ġdid għandu jkun 
effettiv, il-Parlament Ewropew, u l-Kunsill għandhom bħala prinċipju jkollhom ir- regola li 
ma jistgħux jibddlu l-partijiet kodifikati; [...] jirrikonoxxi madanakollu l-opportunità ta' 
proċedura eċċezzjonali li għandha l-iskop li tibdel il-parti kkodifikata fejn ikun meħtieġ li jsir 
dan minħabba raġunijiet mhux previsti ta' koerenza jew ta' rabta mal-parti mressqa għal 
modifikazzjoni2."

Il-proċedura eċċezzjonali msemmija f'paragrafu 3 tikkonsisti fl-awtorizzazzjoni tal-President 
  

1 tas-16.5.2006 dwar "strateġija għas-simplifikazzjoni tal-kuntest regolatorju", ibbażat fuq ir-rapport A6-80/2006 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (rapport Gargani)
2 Par. 16.
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tal-kumitat jew fejn ikun il-każ, tal-President tas-sessjoni plenarja, sabiex jaċċetta l-emendi 
kull każ individwali; dan jikkorrispondi ma' l-irwol klassiku tagħhom li "jiġġudikaw l-
aċċettazzjoni ta' l-emendi". 

Fl-aħħarnett, bħal fil-każ ta' l-Artikolu 80, is-soluzzjoni proposta fil-każ fejn il-kumitat 
responsabbli għall-Affarijiet Legali tasal għal konklużjoni li l-Kummissjoni ma osservatx fil-
proposta tagħha ir-regoli għat-tiswir mill-ġdid u r-rifjut totali tat-test.
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NOTA SPJEGATTIVA

Wara proposta għall-emendar ta' l-Artikolu 80 tar-Regoli ta' Proċedura, Kodifikazzjoni 
magħmula mis-Sur Corbett1, il-kumitat tagħna kien awtorizzat li jagħmel rapport dwar il-
bidliet għar-Regoli ta' Proċedura sabiex il-proċeduri interni jiġu adattati għal każijiet ta' 
simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità2.
Din l-inizjattiva hija parti mir-risposta tal-Parlament għall-aħħar inizjattiva tal-Kummissjoni 
fil-qasam tas-simplifikazzjoni3.

Il-Parlament ħa l-inizjattiva li jirrifletti dwar it-titjib tal-proċeduri tiegħu u t-tekniċi leġiżlattivi 
interni, sabiex jitħaffef il-proċess ta' simplifikazzjoni filwaqt li jkunu rispettati l-proċeduri 
msemmija fil-liġi primarja, fil-kuntest tat-Trattat KE"4  

Jeħtieġ li jiġu emendati d-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta' Kodifikazzjoni, l-Artikolu 80, billi 
titwaqqaf proċedura speċifika li hija differenti mill-proċeduri ssimplifikati u mħaffa eżistenti, 
kemm sabiex jirrispondu għal ħtiġijiet ta'l-kodifikazzjoni u kemm sabiex jinkorporaw fir-
regoli diversi obbligi li l-Parlament aċċetta bħala parti mill-ftehimiet interistituzzjonali.

Barra minn hekk, ikun xieraq li fir-regolament tkun introdotta t-teknika ta' tiswir mill-ġdid 
permezz tat-twaqqif ta' proċedura oħra speċifika bbażata fuq il-proċedura ta' "kodifikazzjoni".

Hija ħaġa kurjuża li minn mindu saret il-formalizzazzjoni fil-forma ta' ftehima bejn il-
Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill fl-20015, fl-ebda mument ma kienet introdotta t-
teknika ta' tiswir mill-ġdid fir-Regolament. Probabbilment dan ma kienx ikkunsidrat meħtieġ 
jew utli. Għalhekk, il-mod kif it-teknika ta' tiswir mill-ġdid għandha tkun applikata, kif 
stabbilit fil-ftehima, ma jidhirx fir-Regoli ta' Proċedura, anke jekk hu jirrapreżenta minn 
perspettiva prattika, waħda mill-proċeduri l-oħra skond is-sens ta' kapitolu 11 tiegħu.

L-introduzzjoni ta' dispożizzjoni speċifika ddedikata għal tiswir mill-ġdid, għalhekk se 
tagħmel tajjeb għal din l-ommissjoni li għandha l-iskop, bħal ma kellha r-reviżjoni ta' l-
Artikolu 80 dwar kodifikazzjoni, li tiċċara l-proċeduri tal-Parlament u mhux anqas sabiex 
tinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħmel aktar proposti sabiex dawn jerġgħu jissawru mill-
ġdid u għalhekk tikkontribwixxi għall-isforzi għas-simplifikar tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

  
1 B6-0582/2005 tas-26.10.2005
2 Minuti tas-sessjoni plenarja tal-15.12.2005
3 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni tal-25.10.2005, "L-Implimentazzjoni tal-Programm ta' Liżbona tal-
Komunità: strateġija għas-simplifikazzjoni tal-kuntest regolatorju" (COM (2005) 0535 finali,
4 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-kuntest regolatorju tas-
16.5.2006, A6-80/2006, punt 21.
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Aħna għandna nagħtu fuq il-livell tar-Regoli ta' Proċedura risposta għal mistoqsija li xi drabi 
toħroġ meta tkun qed tiġi kkunsidrata l-kitba mill-ġdid ta' proposti dwar safejn il-parti ta' 
kodifikazzjoni ta' proposta bħal din tista' tkun mibdula minn emendi.  
Ir-'rapporteur' tagħkom fil-bidu proponiet, fil-forma ta' dokument ta' ħidma, ħames 
soluzzjonijiet possibbli għal din il-problema  L-għażla inkluża f'paragrafu 4 tar-regola l-ġdida 
tidher għar-'rapporteur' tagħkom l-aħjar għażla li tissodisfa kemm il-bżonn għal ċertu 
flessibilità f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali u kemm ix-xewqa li l-proċeduri ma jikkumplikawx 
ruħhom b'mod eċċessiv, filwqat li jinżammu l-irwoli tradizzjonali taċ-'Chairperson' tal-
Kumitat u l-President fis-sessjoni Plenarja. 
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